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Ata de processo sele�vo simplificado - entrevistas dos candidatos e resultado final

Assunto: Edital PROGESP nº 07/2020 de 17 de dezembro de 2020, área de conhecimento
PEDAGOGIA , para o Departamento de Educação e Humanidades.

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2021, às 8 horas e 45 minutos , na
sala h�ps://meet.google.com/ast-cwqm-job, do ambiente Google Acadêmico  da UFCSPA, reuniu-se a
Comissão Examinadora do Processo Sele�vo Simplificado para contratação de professor temporário, em
regime de trabalho de 40 horas, para a área de Pedagogia.  Compareceram as seguintes
candidatas: Gardia Maria Santos de Vargas, Karen Elisabete Rosa Nodari, Ke�a Kellen Araújo da
Silva, Miriam Pires Corrêa de Lacerda, Taís Schmitz, restando ausente Mara Sirlei Lemos Peres.

A banca composta pelas professoras Ana Boff de Godoy, Márcia Rosa da Costa e Marta
Quintanilha Gomes, sob a presidência da primeira, definiu como critérios de avaliação para a entrevista:
1) experiência da candidata com o Ensino à Distância e com a u�lização do ambiente Moodle; 2)
experiência da candidata com a aproximação das áreas de Educação e Saúde; 3) vínculos profissionais e
disponibilidade para atuação junto à UFCSPA; 4) habilidade com o acesso e manejo do ambiente virtual
Google Meet para a realização da entrevista (uma vez que é esse o ambiente u�lizado para as aulas
síncronas). Abriu-se a sessão, com a entrevista da primeira candidata, Gardia Maria Santos de Vargas, a
qual obteve a nota 80,00. A segunda candidata, Karen Elisabete Rosa Nodari, obteve a nota 80,00. A
terceira candidata, Ke�a Kellen Araújo da Silva, obteve a nota 90,00. A quarta candidata, Mara Sirlei
Lemos Peres, não compareceu. A quinta candidata, Miriam Pires Corrêa de Lacerda, obteve a nota
100,00. E, por fim, a sexta candidata, Taís Schmitz, obteve a nota 86,00. Todas as entrevistas foram
gravadas, com o consen�mento das candidatas e encontram-se depositadas no drive do DEH.

A classificação final, considerando a média da nota de análise dos currículos e da nota da
entrevista, ficou assim definida:

 

CANDIDATA CURRÍCULO ENTREVISTA NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

Gardia Maria Santos de Vargas 96,00 80,00 88,00  4o lugar

Karen Elisabete Rosa Nodari 78,50 80,00 79,25  5o lugar

Ke�a Kellen Araújo da Silva 94,00 90,00 92,00  2o lugar

Mara Sirlei Lemos Peres 77,5 ausente  --- desclassificada

Miriam Pires Corrêa de Lacerda 93,00 100,00 96,5  1o lugar

Taís Schmitz 94,00 86,00 90,00  3o lugar

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Boff de Godoy, Presidente da Comissão, em
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14/01/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rosa da Costa, PROFESSOR 3 GRAU, em
14/01/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marta Quintanilha Gomes, PROFESSOR 3 GRAU, em
14/01/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1117400 e
o código CRC 85376349.
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